PAREDES GOLF CUP 2019
Regulamento
Data e local: Amarante – 20 de Julho de 2019

Modalidade: Stableford, shotgun às 09h00, handicap máximo de jogo 36.
Inscrição: A inscrição poderá ser efectuada através do email “paredesgolfeclube@gmail.com”,
na ClubHouse do Campo de Golfe do Aqueduto ou no Campo de Golfe de Amarante.
O preço inclui Bar de Campo, Almoço e Sorteio: Juniores – 32.5€ // Sócios PGC e AGC – 37.5€
// Convidados – 45€.
Participação: Jogadores filiados na Federação Portuguesa de Golfe ou na Federação de outro
País, desde que devidamente comprovada, com handicap actualizado. Podem jogar não
federados, desde que convidados pela organização, que se responsabiliza pela atribuição justa
do handicap de jogo.
Regras: Neste torneio aplicam-se as regras do "R&A Rules Limited" e as regras locais do Campo
de Golfe de Amarante e/ou, as regras locais que venham a ser estabelecidas pela Comissão
Técnica da competição.
Comissão: A Comissão Técnica do Torneio poderá completar ou alterar o presente
regulamento, suspender ou cancelar qualquer das voltas, bem como decidir sobre casos
omissos que serão definitivos.
Empates: Em caso de empate terão vantagem os jogadores com handicap EGA mais alto para
efeitos de classificação Gross e os de handicap EGA mais baixo para efeitos de classificação
Net. Se o empate persistir, ganha quem tiver o melhor resultado nos 9 últimos buracos e, caso
este subsista, sucessivamente pelos melhores 6, 3 e último buraco e, finalmente, por sorteio.
Prémios: 1º Gross; 1º Gross Junior; 1º. 2º e 3º Net; 1º Junior; Nearest to the Pin; Longest Drive
Os prémios respeitam o Estatuto de Amador e não são acumuláveis, excepto nos Prémios
Especiais.
Almoço/Sorteio: A seguir ao jogo realizar-se-á um almoço para todos os participantes, após o
qual serão distribuídos os prémios. O sorteio encerra o evento.
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